
Resumo 

Na monitorização do comportamento das estruturas a medição das grandezas relevantes é realizada 

com recurso a sistemas que fazem parte integrante da estrutura. Na sua essência estes sistemas são 

constituídos por sensores, sistemas de aquisição, de processamento e de armazenamento de 

informação e sistemas de comunicação, com elevado grau de automação, versatilidade e flexibilidade. 

A sua integração na estrutura viabiliza o seu acompanhamento permanente, medindo, interpretando, 

sentindo a estrutura. É neste contexto que se pode afirmar que, nos mais recentes sistemas de 

monitorização, as estruturas são dotadas de sensibilidade.  

O presente trabalho desenvolve-se precisamente neste âmbito, sendo dedicado à instrumentação, à 

monitorização e à análise do comportamento de estruturas, assumindo especial desenvolvimento a 

experiência decorrente da aplicação de sistemas de monitorização a um demonstrador laboratorial e a 

duas obras de arte.  

A dissertação começa por apresentar uma descrição geral dos sistemas de monitorização de 

estruturas, as vantagens da sua aplicação, as metodologias que têm sido aplicadas com ilustração de 

alguns exemplos práticos, e os mais recentes desenvolvimentos que esta área tem experimentado.  

O advento dos sensores de fibra óptica, e em particular dos sensores de Bragg justifica uma referência 

especial na dissertação. Estes sensores têm sido aplicados com sucesso na monitorização de diversas 

estruturas, nomeadamente em pontes, permitindo obter informação essencial acerca do seu 

comportamento ao longo do tempo. São desenvolvidas novas cabeças sensores, com recuso a 

técnicas de encapsulamento deste tipo de sensores, discutindo-se os resultados obtidos em ensaios 

laboratoriais de calibração e a experiência decorrente da respectiva utilização em obra.  

É também detalhada a experiência recolhida no âmbito do presente trabalho relativamente à aplicação 

de sistemas de monitorização a um demonstrador laboratorial e a duas obras, nomeadamente a Ponte 

Luiz 1 e o Viaduto da Praça das Flores, no Porto. O comportamento do demonstrador e das obras é 

discutido com base nas campanhas de monitorização empreendidas, cujo complemento com recurso a 

modelos numéricos de análise permitiu interpretar e validar as medições efectuadas, avaliando a 

eficácia dos sistemas de monitorização desenvolvidos.  

Os resultados obtidos evidenciam o elevado potencial dos sistemas de monitorização, e permitem 

afirmar convictamente que os sistemas de monitorização representam um meio essencial para 

observar e compreender o comportamento das estruturas.  

Abstract 

The monitoring of structures is undertaken by measuring the most relevant entities with the help of 

systems and devices that are included into the structure itself. Essentially these systems are 

constituted by sensors and devices for the acquisition, processing and storing the obtained information, 



as well as by automatic communication systems. Within this scope it possible to state that, on the most 

recent monitoring systems, structures are capable of sensitivity.  

Present work is centred on the field of monitoring and analysis of structures, and it dedicates some 

attention to the application of monitoring devices and techniques to a laboratorial demonstrator and two 

bridges.  

The work starts by presenting the monitoring systems that nowadays are applied to structures, referring 

their objectives, advantages and methodologies, illustrated by some practical examples, together with 

the most recent improvements in the area.  

The development of fibre optic sensors in general, and Bragg grating sensors in particular, deserves 

also especial attention in the present work. Fibre optic sensors are being successfully applied to the 

monitoring of many structural typologies, namely bridges, providing relevant information about their 

behaviour throughout time. New sensor heads and encapsulating techniques are developed within the 

scope of the present thesis, and the results obtained on several calibration laborotorial tests, as well as 

on real structural cases, are discussed.  

The experience obtained during the instrumentation and monitoring of a laboratorial demonstrator and 

two real bridges in Porto, the Luiz I Bridge and the viaduct of Praça das Flores, is detailed. Behaviour of 

these structures is discussed with the results obtained during the monitoring campaigns, and the using 

of numerical models allowed to evaluate the efficiency of the developed monitoring systems.  

The obtained results put into evidence the high potential of the monitoring systems, and allow to firmly 

state that such systems constitute an essential tool for observing and understanding the behaviour of 

structures.  


